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Cel działania:  kształtowanie właściwego stanu siedlisk dla zapewnienia skutecznej ochrony 

ptaków wodno-błotnych poprzez: 

• poprawę stanu uwilgotnienia siedlisk torfowiskowo – łąkowych na powierzchni około 

360ha (cel szczegółowy nr 1) w celu uzyskania: 

- reżimu wodnego dostosowanego do potrzeb życiowych ptaków wodno – błotnych na rozpatrywanym terenie 

- zachowania mozaikowości zbiorowisk roślinnych ważnych dla zespołu ptaków wodno – błotnych  

• odtworzenie ok. 51 ha niskich szuwarów i łąk okresowo zalewanych na wschodnim brzegu 

Jeziora Gardno (cel szczegółowy nr 2) w celu uzyskania: 

- odtworzenia mozaiki roślinności łąkowo – szuwarowej zależnej od naturalnych zalewów wodami Jeziora Gardno  

- występowania okresowych wylewów wód na terasie przybrzeżnej Jez. Gardno oraz powstanie naturalnych 

tarlisk szczupaka 
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Stan istniejący 

W ramach inwestycji melioracyjnych poldery:  IX i X zostały utworzone na przełomie lat 60- i 

70-tych ubiegłego wieku. Celem inwestycji było stworzenie jak najlepszych warunków 

wodnych dla prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej w zakresie użytków zielonych. Układ 

nawadniająco – odwadniający miał umożliwić maksymalne wykorzystanie rolnicze łąk i 

pastwisk.   Wybudowano wówczas system rowów melioracyjnych wraz z budowlami 

komunikacyjnymi i piętrzącymi. Zasilanie polderów w wodę stanowiło: 

• -  piętrzenie na rzece Łupawie i ujęcie wody do nawodnień poprzez Kanał Człuchowski 

Prawy  

• - woda kierowana na polder z kanału Gardno – Łebsko 

Aby zapewnić możliwość odwodnienia  polderów przy wysokich stanach wody w Jeziorze 

Gardno, wybudowano przepompownię melioracyjną. Obszar polderów, w celu ochrony przed 

zalaniem przy wysokich stanach wody w jeziorze Gardno, rzece Łupawie i kanale Gardno – 

Łebsko ograniczono groblami ziemnymi. 
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Stan techniczny urządzeń melioracyjnych: 

• - rowy i kanały  -  zarośnięte roślinnością i zamulone 

• - zastawki – praktycznie wszystkie mechanizmy wyciągowe niesprawne 

• - przepusty i przepusto – zastawki –  przewody zamulone lub nieszczelne, urządzenia 

piętrzące  zdekapitalizowane 

• - pompownia melioracyjna – obiekt sprawny, odmulenia wymaga zbiornik przed 

pompownią 

• - wały i groble – nieszczelne wskutek działalności bobrów, miejscowo zaniżona korona  

• - jaz na rz. Łupawie – sprawny, umożliwia piętrzenie wody 
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Propozycje rozwiązań projektowych 

Planowane  efekty przyrodnicze wskutek kształtowania stosunków wodnych na polderach :  

• panowanie warunków dogodnych do przeprowadzenia lęgów,  

• przydatność obszaru dla ptaków w okresach migracji i zimowania  

• istnienie środowisk życia bezkręgowców i innych grup zwierząt 

•  uwzględnienie potrzeb istniejącej populacji piskorza 

 

Planowany zakres robót modernizacyjnych na sieci melioracyjnej:  

• Rowy i kanały – zabiegi konserwacyjne polegające na wykoszeniu skarp i dna oraz 

odmuleniu 

• Zastawki, przepusty i przepusto-zastawki – w zależności od lokalizacji budowli i 

zakładanej funkcji przewiduje się odbudowę od podstaw (budowle o zakładanych 

ważnych funkcjach), odbudowę (jeżeli stan techniczny jest zły), naprawę lub likwidację  

• Pompownia melioracyjna – przewiduje się odmulenie zbiornika retencyjnego na dopływie  

• Wały i groble: 

 - wał rz. Łupawy na odcinku pomiędzy mostem, a granicą polderu IX – uszczelnić i  

                    zabezpieczyć przed działalnością bobrów 
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 - nowy odcinek o długości ok. 90m wału ograniczającego polder 

 - nadbudowa grobli (z uwagi na osiadanie) ograniczającej zmniejszony polder nr IX  

                     na odcinku pomiędzy starym wiatrakiem,  wałem p-powodziowym rz. Łupawy 

 - nadbudowa grobli ograniczającej polder nr IX od strony zatoki północnej 

 - pozostawienie w stanie istniejącym nieszczelnej grobli wzdłuż północnej granicy  

                    polderu X (skierowanie wody z Kanału do rowu wzdłuż północnej granicy)  

 

• Rozbiórka grobli przyjeziornej – cel: odtworzenie niskich szuwarów i łąk okresowo 

zalewanych na czterech odcinkach o długości po ok. 100m  
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 Odwodnienie polderów na czas okresowych wykosów: 

Polder Gardna IX 

Stan obecny: odwodnienie możliwe poprzez pracę istniejącej pompowni melioracyjnej 

Możliwe działania: pozostawienie stanu istniejącego lub wariantowo użycie na czas wykosów 

przewoźnych agregatów pompowych. W przypadku decyzji o użyciu pomp przewoźnych 

konieczna organizacja dwóch stanowisk dla ustawienia agregatów: sP1 i sP2. 

Istnieje możliwość wypożyczenia wysokowydajnych pomp na okres niezbędny dla 

przeprowadzenia wykosów na danej kwaterze 

Polder Gardna X 

Stan obecny: odwodnienie możliwe poprzez pracę istniejącej pompowni melioracyjnej 

Możliwe działania: pozostawienie stanu istniejącego 
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 Podział kwaterowy: 

Kwatera 1 -  ze względu na zły stan grobli kanału opaskowego pozostanie niezmieniona, zalewanie terenu będzie 

związane z naturalnym napływem wody. Migracja wody odbywać się będzie poprzez kanał opaskowy na polder i 

z polderu, w zależności od poziomu wody w kanale i jeziorze. Obszar nie podlegający regulacji.  Wpływ na 

poziom wody na kwaterze ma budowla PZ47 i naturalny dopływ wody  

Kwatera 2  

Regulacja poziomu wody za pomocą: PZ6, PZ8, PZ13. Nawodnienie z Kanału Gardno-Łebsko poprzez otwarcie 

zastawek PZ12,PZ8. Zatrzymanie wody – zamknięcie zastawek PZ12,PZ8, możliwość dopuszczania wody 

poprzez otwarcie PZ6 z kwatery 1. 

Odwodnienie – zamknięcie dopływu poprzez zamknięcie PZ13 , otwarcie zastawek PZ8,PZ12 i  wypompowywanie 

istniejącą pompownią P. 

 Kwatera 3  

Poziom wody związany z poziomem wody w Kanale Gardno-Łebsko. 

Odwodnienie – zamknięcie dopływu zastawką PZ13, odpompowywanie pompownią P.  

Kwatera 4 

Zasilanie w wodę: z kanału Gardno- Łebsko,  z rowu RP12 poprzez otwarcie zastawki PZ23 

Odwodnienie – zamknięcie PZ23, PZ13, PZ1, oraz wszystkich zastawek powyżej PZ1 i  odpompowanie 

pompownią P. 
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Kwatera 5 

Zasilanie w wodę: 

  - Kanał Gardno-Łebsko poprzez otwarcie zastawki PZ7  

  - z rowu RP15 poprzez otwarcie zastawki PZ26  

Odwodnienie – zamknięcie PZ13 i  odpompowanie pompownią P 

Kwatera 6 

Nawadnianie spływem wód z lasu i Kanałem Gardo Łebsko.  

Zatrzymywanie wody poprzez zamknięcie zastawki PZ11.  

Odwodnienie - otwarcie zastawki PZ11 i odpompowanie pompownią P  

Kwatera 7 

Nawadnianie: spływem wód z lasu  

Zatrzymywanie wody poprzez zamknięcie budowli PZ28. 

Odwodnienie poprzez kwaterę 6 – otwarcie wszystkich budowli na drodze do pompowni P i pompowanie wody. 
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Kwatera 8  

Zasilanie  wodą wyłącznie z Kanału Człuchowskiego-Prawego, poprzez ujęcie wody na rz. Łupawie. Zatrzymanie wody 

poprzez zamknięcie zastawek kolejno: PZ23, PZ32, PZ34, PZ35  

Odwadnianie kwatery  poprzez otwarcie zastawek: PZ23, PZ32, PZ34, PZ35. Spływ grawitacyjny, bądź pompowanie.  

Kwatera 9 

Nawadnianie: 

  - z rz. Łupawy poprzez ujęcie, piętrzenie i zamknięcie Z20 na Kanale Człuchowskim Prawym  

  - bezpośrednio poprzez przesiąki z rzeki Łupawy 

  - poprzez otwarcie zastawki PZ17 

Odwodnienie: 

- otwarcie budowli PZ18 

Kwatera 10 

Nawadnianie: 

  - z rzeki Łupawy poprzez ujęcie, piętrzenie - doprowadzenie Kanałem Człuchowskim Prawym 

  - bezpośrednio poprzez przesiąki z rzeki Łupawy  

  - poprzez otwarcie zastawki PZ21 

Odwodnienie: 

  - zamknięcie budowli PZ21 
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Kwatery 11-11a 

Tereny suche, wysokie bez ingerowania budowlami piętrzącymi. Cały czas możliwość wykaszania. 

Kwatera 12 

Nawadnianie: 

  -  przesiąki gruntowe z Jeziora Gardno 

  -  poprzez  budowle PZ45, P40 (stary wiatrak), przy wysokich stanach wody w jeziorze Gardno 

  -  poprzez zamknięcie zastawek PZ38, PZ39, wodami  Kanału Człuchowski Prawy  

Odwodnienie 

  - poprzez pompownię P. 

Regulacja poziomów wody poprzez zastawkę w pompowni P i poziomy pompowania 

Kwatera 13 

Nawadnianie: 

  - przesiąki gruntowe z Jeziora Gardno 

  -  poprzez  budowle PZ45, P40 (stary wiatrak), przy wysokich stanach wody w jeziorze Gardno 

  - poprzez zamknięcie zastawki PZ38, wodami  Kanału Człuchowski Prawy  

Odwodnienie 

  -  poprzez pompownię P,  przy jednoczesnym odwodnieniu kwatery 12  

  - alternatywnie,  bez jednoczesnego odwadniania kwatery 12, poprzez zamknięcie nowej budowli Z44a i 

pompowanie wody przewoźną pompownią na stanowisku sP1  

  - przy niskich stanach wody w Jeziorze Gardno -  przepustem P40 

Regulacja poziomów wody poprzez zastawkę w pompowni P i poziomy pompowania  
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Kwatera 14 

Nawadnianie: 

  - wody gruntowe 

  - przesiąki z rzeki Łupawy 

  - woda ze spływu ze zlewni Kanału Człuchowski Prawy  poprzez zamknięcie PZ39, PZ41 

Odwodnienie 

- poprzez pompownię P,  przy jednoczesnym odwodnieniu kwatery 12 

  - alternatywnie,  bez jednoczesnego odwadniania kwatery 12, poprzez zamknięcie nowej budowli Z44a i 

pompowanie wody przewoźną pompownią na stanowisku sP1 

  - przy niskich stanach wody w Jeziorze Gardno -  przepustem P40 

Regulacja poziomów wody poprzez zastawkę w pompowni P i poziomy pompowania 

Kwatera 15 

Nawadnianie: 

  -  wody gruntowe 

  -  wody z rzeki Łupawy 

  -  przesiąki gruntowe z Jeziora Gardno 

  -  poprzez  budowle PZ45, P40 (stary wiatrak), przy wysokich stanach wody w jeziorze Gardno 

  - poprzez zamknięcie zastawek PZ39, PZ41 wodami  Kanału Człuchowski Prawy 

Odwodnienie 

 - poprzez pompownię P,  przy jednoczesnym odwodnieniu kwatery 12 

  - alternatywnie,  bez jednoczesnego odwadniania kwatery 12, poprzez zamknięcie nowej budowli Z44a i 

pompowanie wody przewoźną pompownią na stanowisku sP1 

  - przy niskich stanach wody w Jeziorze Gardno -  przepustem P40 

Regulacja poziomów wody poprzez zastawkę w pompowni P i poziomy pompowania 
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Kwatera 16 

Nawadnianie: 

  -  wody gruntowe 

  -  wody z rzeki Łupawy 

  -  przesiąki gruntowe z Jeziora Gardno 

  -  poprzez  budowle PZ45, P40 (stary wiatrak), przy wysokich stanach wody w jeziorze Gardno 

  - poprzez zamknięcie zastawek PZ39, PZ41 wodami  Kanału Człuchowski Prawy  

Odwodnienie 

-  poprzez pompownię P,  przy jednoczesnym odwodnieniu kwater 12 i 15  

 - alternatywnie,  bez jednoczesnego odwadniania kwater 12 i 15, poprzez zamknięcie nowej budowli Z43 i 

pompowanie wody przewoźną pompownią na stanowisku sP2  

 - w zależności od poziomów wody w Jeziorze Gardo, możliwość nawodnienia lub odwadniania poprzez budowlę 

PZ42b 

Regulacja poziomów wody poprzez zastawkę w pompowni P i poziomy pompowania  
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5. Technologia robót 

Zakres prac modernizacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia wymagać 

będzie użycia sprzętu mechanicznego. Z uwagi na lokalizację inwestycji oraz niewielki zakres robót, przewiduje 

się zastosowanie sprzętu o niewielkiej mocy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ograniczenie emisji hałasu. 

Zestawienie sprzętu niezbędnego dla realizacji przedsięwzięcia  zostanie przedstawione w  szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

Ze względu na ochronę lęgów ptaków, tarła ryb oraz okresu rozrodczego płazów, prace w ramach realizacji 

przedsięwzięcia prowadzone będą w okresach: 

- wykaszanie skarp i dna rowów – wrzesień-październik 

- odmulanie dna rowów i kanałów – wrzesień – październik 

- budowa i odbudowa urządzeń wodnych – wrzesień – styczeń 

- rozbiórka grobli przyjeziornej – październik – styczeń 

 

 

 

 

 

 


